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Oběžník č.5/2009

1) Výsledky dotací z     rozpočtu Olomouckého kraje  
Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje byla v tomto roce vyhlášena pouze pro začínající včelaře a to ve výši do 15.000Kč na
jednu žádost. Podmínkou bylo rovněž přiznání dotace pouze začínajícím včelařům, kteří budou včelařit mimo ochranná pásma 
moru včelího plodu. Z naší ZO byla dotace přiznána 5ti novým členům v celkové výši 73.900,-Kč. V celém Olomouckém kraji
byla dotace odsouhlasena 40ti novým včelařům v celkové výši 519.800,-Kč  

2)    Nová ochranná pásma a seznam stávajících ochranných pásem 
        KVS pro Olomoucký kraj vydala dne 12.8.2009 seznam ochranných pásem kolem ohnisek moru včelího plodu. V obvodu naší ZO 
        se jedná o nová ochranná pásma pro katastry obcí Krčmaň a Cítov, nadále platí ochranná pásma pro katastry obcí: 
        Bělkovice, Bílsko, Bohuňovice, Březce, Dolánky, Dolany, Domašov u Šternberka, Drahanovice, Droždín, Grygov, Hněvotín, 
        Horka nad Mor., Cholina, Chomoutov, Jívová, Kníničky, Křelov, Laštany, Lípy, Lošov, Loučky, Ludéřov, Lutín, Mor.Loděnice,   
        Náměšť na Hané, Nemilany, Nové Dvory, Nové Sady, Odrlice, Olomouc Belidla, Černovír, Hejčín, Hodolany, Holice,
        Chválkovice, Klášter Hradisko, Lazce, Nedvězí, Neředín, Povel, Nová Ulice, Nový Svět, Nový Dvůr, Pavlovičky, Řepčín,
        Slavonín, Pohořany, Posluchov, Radíkov, Samotišky, Senička, Skrbeň, Slatinice, Sv.Kopeček, Štěpánov, Těšetice, Topolany, 
        Toveř, Trusovice, Třebčín, Týneček, Ústín, Velký Týnec, Véska, Vilémov, Vojnice, Vsisko.      
        Všem chovatelům včel se stanovišti včelstev v těchto ochranných pásmech se nařizuje:
        Zákaz přemísťování včelstev na území ohniska nákazy a v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma.
        Med ze stanovišť ochranných pásem uvádět do oběhu pouze po jeho předchozím laboratorním vyšetření na přítomnost spor 
        paenibacillus larvae s negativním výsledkem. Toto vyšetření má být provedeno po každém vytáčení medu.
        V pozorovací době sledovat zdravotní stav včelstev, provádět pravidelný úklid, zejména likvidaci neupotřebitelného materiálu
         nejlépe spálením a průběžnou dezinfekci stanovišť 10% roztokem SAVA s 5% roztokem NaOH.
        Podrobný text všech nařízení KVS je umístěn na našich webových stránkách, nebo na úředních deskách obecních úřadů.  

3)    Výplata dotací na zazimování včelstev 
Včelaři podávají žádost o zazimování včelstev na řádně vyplněných tiskopisech, které byly uveřejněny v časopise Včelařství
 č. 8/2009 nejpozději do 15. 9. 2009 u předsedy ZO. Dotace pak bude vyplacena dne 26. 11. 2009 v době 15.00 – 17.00 v klubovně
ZO. Současně s předložením dotací doneste pravidelné hlášení registrace Českomoravské společnosti chovatelů v Hradištku, které 
bude odesláno hromadně za celou ZO. Den předání žádostí je nutno předem telefonicky dohodnout.
Včelaři, kteří nepodají v uvedeném termínu žádost o dotace (například z důvodu, že nemají včelstva) a nadále chtějí být členy naší
ZO, musí nejpozději do 26.11.2009 zaplatit  členský příspěvek (včetně poplatku za časopis) ve výši 230,-Kč.

4)    Odběr zimní měli k     laboratornímu vyšetření  
  Pravidla odběru zimní měli budou podobná, jako v minulých letech, s tím rozdílem, že poplatek za vyšetření se nebude vybírat,
  vyšetření bude hrazeno ze státního rozpočtu. Vzorky měli z ochranných pásem moru včelího plodu budou všechny vyšetřeny
  rovněž na přítomnost spór moru včelího plodu. Termín odevzdání vzorků měli bude pravděpodobně 26. ledna 2010.

       

Pavel Matlas v.r.                                                                                                                            Vladimír Cihelka v.r.
Jednatel ZO ČSV Olomouc                                                                                                            předseda ZO ČSV Olomouc
V Drahách 130, Bohuňovice                                                                                                          Veleslavínova 16, Olomouc
Tel: 737 401 707                                                                                                                            tel: 585 229 090

               588 881 082
        Mail: zocsvoc@seznam.cz                                                                                                                   608 124 465   


	  
	         ZO ČSV Olomouc                                                                                                                                     Září 2009
	Oběžník č.5/2009

